
Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 07 de julho de 20222

Por que 
se desconectar 

da internet?

Andamos resolvendo 
problemas, 
respondendo 
mensagens, assistindo 
um vídeo, comprando 
algum produto, 
ocupados com 
várias coisas que se 
apresentam diante de 
uma tela

O mundo hoje cabe 
na palma de nossas 
mãos e tudo isso 

fascina qualquer um, seja 
uma criança de um ano ou 
um idoso, de 70 anos. E, se 
perguntarmos a uma pessoa 
porque fica tanto tempo no 
celular, ela sempre terá uma 
resposta que justifique e 
“convença”.

E assim, alterações neu-
roquímicas vão surgindo 
no cérebro humano, com 
uma nova “droga”, mas, 
agora, lícita, e que vem, 
muitas vezes, disfarçada de 
trabalho ou conhecimento, 
de informação. E para não 
ficar para trás, fica-se atrás 
de um objeto que escraviza. 
E aqui está o problema.

É comum querermos 
proteger e privar crianças 
e adolescentes do uso 
constante do celular, impor 
regras para o manuseio e 
acesso a este tipo de tecno-
logia. E essa atitude não está 
errada, pois tais estímulos 
têm sido como uma bomba 
para a estrutura cerebral 
deles; e já têm revelado os 
seus efeitos nocivos a longo 
prazo. 

Mas a questão é o quanto 
os adultos, responsáveis 
por essas crianças e ado-
lescentes, não conseguem 
se desconectar da internet, 
sempre com o discurso de 
que é necessário para o 
trabalho, estudo, quando 
na verdade se gasta boa 

parte do tempo nas mídias 
sociais e afins. É preciso 
lembrar que o primeiro 
comportamento da criança 
é o imitativo, ou seja, ela 
reproduz o ato, sem saber 
exatamente o que significa, 
e o faz por pura e exclusiva 
imitação. 

Sendo assim, seria inte-
ressante olhar com muita 
franqueza o comportamen-
to da família com a tecnolo-
gia e, posteriormente, fazer 
uma análise de quanto as 
crianças o reproduzem em 
seu próprio comportamen-
to. Se for honesto, encon-
trará muito de você neles. 
Até mesmo o “vício” pela 
tecnologia, especificamente 
pelo uso do celular, ficará 
explícito.

Quanto tempo você con-
segue ficar sem olhar o celu-
lar? Um minuto, dez, trinta? 
Duas horas? Um período 
completo, seja manhã, tarde 
ou noite? E ao acessar, o que 
tem buscado? Lembre-se, 
quando existe o desejo de 
introduzir bons hábitos fa-
miliares e excluir os maus, é 
o comportamento da família 
que precisa mudar. 

É importante reconhecer-
mos nossos limites. Pois é a 
partir do autoconhecimento 
que o autodomínio vem, e 
assim, novos comportamen-
tos são introduzidos, para 
novos hábitos se firmarem. 
Não adianta cobrar do outro 
e não ser exemplo. Mude 
você primeiro e promova 
essa mudança coletiva. 

Você verá que sua an-
siedade diminuirá, sua 
criatividade e memória 
irão melhorar e enxergará 
a vida de uma forma que há 
tempos não via.

(*) - É psicóloga, especialista em 
saúde mental, e missionária 

da Comunidade Canção Nova. 
Atua com Terapia Cognitiva 
Comportamental; no campo 

acadêmico, clínico e empresarial.

Aline Rodrigues (*)

Para ajudar profis-
sionais no ramo de 
serviços a oferecer 

um atendimento de qua-
lidade e atrair cada vez 
mais clientes, o GetNinjas, 
aplicativo de contratação 
de serviços, elencou dicas 
que te ajudarão a fidelizar 
leads. Confira:
 1) Trabalhe a empatia 

- Da mesma forma que 
ouvimos o desabafo 
de um amigo, é im-
portante ter o mesmo 
cuidado ao escutar a 
necessidade de um 
cliente. Entender todo 
o contexto também 
vai te ajudar a pensar 
na melhor solução e 
que pode ser bem es-
pecífica, dependendo 
da situação de cada 
cliente. 

  E para não haver ruído 
na comunicação, anote 
tudo e faça perguntas 
sobre os pontos que 
não ficaram claros. 
Quanto mais você en-
tender sobre o proble-
ma do seu cliente, me-
lhor será para definir a 
solução. Lembre disso! 

 2) Venda seu peixe - 

Quanto mais você entender sobre o problema do seu cliente, 
melhor será para definir a solução.

Ao primeiro sinal de queda na 
temperatura, principalmente em 
regiões onde os termômetros já 
costumam registrar números mais 
baixos, começa a corrida em busca 
de aquecedores elétricos. Mas o que 
deve ser levado em consideração 
na hora da escolha do modelo ideal 
para a sua casa? O que é o principal? 
Preço, potência do aparelho, gasto 
de energia? Sim, esses são pontos 
importantes, mas o principal é a 
segurança.

Segundo a Associação Brasileira de 
Conscientização para os Perigos da 
Eletricidade, a região Sul registrou 
em 2021 o maior número de aciden-
tes - 197 - por incêndios de origem 
elétrica, com 16 mortes. Essas são as 
conhecidas situações de sobrecarga, e 
a maioria ocorre dentro de ambientes 
residenciais.  

“Aquecedores elétricos portáteis 

são fáceis de comprar e de usar. Mas 
é preciso ter cuidado na hora de es-
colher o modelo. 

É importante selecionar um fabri-
cante conhecido no mercado e que 
conte com o selo de certificação do In-
metro. A certificação para aparelhos 
eletrodomésticos existe para garantir 
a segurança elétrica dos produtos”, 
diz Igor Moreno, Gerente de Produtos 
Elétricos, da TÜV Rheinland, empre-
sa global especializada em certifica-
ção e ensaios de produtos. Observar 
a potência do aparelho na hora da 
compra também é fundamental para 
garantir a segurança. 

O ideal é que o aparelho tenha uma 
tomada de 20 amperes - que possi-
bilita ao consumidor que aparelhos 
com potência superior a 1000W sejam 
conectados de forma segura à rede 
elétrica. “A tomada e a rede elétrica”, 
diz o especialista, “precisam estar 

dimensionadas para suportar essa 
corrente, evitando o derretimento 
das conexões e cabos, e, consequen-
temente, um incêndio”.

Outro ponto que deve ser observa-
do é a oferta do recurso de proteção 
contra superaquecimento. Nesse 
caso, um interruptor, que funciona 
como um sensor, detecta quanto o 
aparelho internamente atinge uma 
temperatura considerada insegura e 
desliga a unidade de forma automá-
tica, para evitar problemas. 

Igor destaca “em caso de dúvida 
sobre qual o melhor aparelho para a 
sua casa, consulte um eletricista. Ele 
vai indicar a melhor marca, potência 
necessária para o seu ambiente e, 
principalmente, vai verificar a sua 
rede elétrica. Não coloque a sua 
segurança em risco”.  Fonte e mais 
informações: (https://www.tuv.com/
brasil/br/).

Cinco dicas para dar um up 
no atendimento ao cliente

Aos empreendedores, não é nenhuma novidade que o consumidor está cada vez mais exigente. Por 
outro lado, proporcionar uma boa experiência aos clientes ainda pode ser um desafio diário para muitos. 
Um dos fatores que pode ajudar sua marca a superar tal obstáculo é prestar um bom atendimento

 4) Mantenha contato 
no pós-atendimento 
- Após proporcionar 
uma ótima experiên-
cia, peça para o seu 
cliente avaliar o seu 
trabalho e guarde o 
contato dele para o 
caso de ser necessário 
realizar outros serviços 
futuramente. Além 
disso, peça para o seu 
cliente indicar para 
amigos que estejam 
precisando de uma 
ajudinha! 

 5) Aprender nunca é de-
mais - Para aprimorar 
o atendimento, você 
também pode buscar 
treinamentos por meio 
de cursos, que ajudem 
na capacitação do seu 
negócio. O Academia 
Ninja, por exemplo, 
é um um projeto do 
GetNinjas que conta 
com uma série de con-
teúdos educativos para 
auxiliar prestadores de 
serviço a aperfeiçoa-
rem suas habilidades 
profissionais. - Fonte 
e outras observações: 
(https://www.getnin-
jas.com.br/).

Desenvolver uma rela-
ção de confiança será 
primordial neste mo-
mento, já que o cliente 
não te conhece. Conte 
sobre a sua experiência 
no ramo de atuação, 
detalhe um pouco mais 
sobre os tipos de ser-
viços que você exerce 
e o convença sobre o 
custo-benefício em te 
contratar. Se você já 
entendeu a real neces-
sidade do seu cliente, 
agora ajudá-lo será 
mais fácil.

 3) Converse com o 
cliente durante o 

atendimento - Depois 
de negociar como será 
feito o serviço e ali-
nhar todos os detalhes, 
não se esqueça que 
o atendimento ainda 
será crucial durante a 
realização do serviço. 
Ao longo do processo, 
pergunte a opinião do 
cliente e certifique-se 
de que o trabalho está, 
de fato, atendendo as 
necessidades dele. Se 
houver algum ajuste a 
ser feito, você ainda 
terá tempo hábil para 
corrigir e acertar os 
detalhes.
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#tenhacicatrizes

Augusto Roque

Chegamos em julho! Bem no meio 
do ano.

Alessandro Saade

E o que você fez até aqui?

Entregou metade da meta do ano? Teve que 
ajustar a rota para continuar seguindo em frente? 
Chegou na metade daquele objetivo pessoal? 
Passou do limite? Perdeu o ritmo? Está atrasado 
ou adiantado com as entregas?

Volta e meia paro para refletir sobre este 
conceito de tempo dividido em anos, meses, 
dias... É importante termos prazos definidos, 
indicadores e metas para acompanharmos 
nossa evolução e desafias nossos limites. Um 
pouquinho a cada vez.

Por muito tempo, faz tempo, fui atleta de com-
petição e no esporte aprendemos que primeiro 
precisamos vencer nossos limites, melhorar 
nossos números, antes de tentar vencer um 
oponente. Você contra você é sempre a melhor 
forma de evoluir. E vencer o adversário acontece 
naturalmente. Mas no esporte, sempre tem que 
haver um perdedor da partida. Por melhor que 
você esteja, naquele dia, o melhor, seu e do 
seu time, podem não ter sido suficientes para 
vencer. Mas ainda assim é uma evolução e um 
aprendizado.

Trazendo a metáfora para o mundo do trabalho 
e do empreendedorismo, precisamos a cada 

dia buscar mais eficiência, reduzir o custo da 
produção, desenvolver nossos colaboradores, 
entender melhor o cliente e adequar produtos 
e serviços para que não fiquem obsoletos.

Desenvolver continuamente o seu time de 
colaboradores os tornará mais ativos, mais 
críticos e mais proativos, colaborando com o 
desenvolvimento do negócio.

Errar tentando acertar conta ponto. Ajuda a 
entender os caminhos e a buscar novas soluções. 
Errar é bem melhor que não tentar. Só não vale 
repetir o erro. Ele deve ser um aprendizado.

Então, junte seu time, olhe para trás e busquem 
entender onde podem melhorar o que fizeram 
nos primeiros seis meses do ano: erros, acertos, 
aprendizados.

O mercado também mudou, de quando você 
desenhou seu plano para 2022. E muito! Agora 
você está bem no meio do ano. Mais próximo do 
fim e com seis meses de experiência para navegar 
o próximo semestre. Isso é valioso!

Se faz sentido para você, deixo aqui algumas 
provocações:

Caso ainda não tenha feito, olhe para fora e 
ajuste as premissas - a guerra pós pandemia 
bagunçou ainda mais o cenário econômico e 
político internacional, impactando em nosso 
mercado doméstico;

Atenção aos indicadores internos e externos - 
eles contam muito sobre os rumos do mercado 
e do seu negócio.

Olhe para dentro e entenda quais projetos 
podem ser postergados para o próximo ano e 
quais precisam ser acelerados - com as mudanças 
no mercado, as prioridades da estratégia podem 
ter mudando;

Proteja as pessoas. Elas são o que há de mais 
valioso - mantenha um canal de comunicação 
aberto com o time. Todos alternam momentos 
de protagonistas e coadjuvantes. É importante 
manter o time bem informado, protegido e inte-
grado. Dê sempre a resposta às suas perguntas, 
mesmo que não seja a que eles gostariam de ouvir.

Entenda onde deve investir no desenvol-
vimento do seu time. Novas competências 
passaram a ser necessárias, assim como no-
vas atitudes - senso de urgência, trabalho em 
equipe e dor de dono passam a ter ainda mais 
importância.

Reveja processos e infra. Hoje é possível fazer 
mais com menos, se estiver bem estruturado e 
treinado - mas o time tem que comprar, senão 
tudo trava.

E cuide da cultura. Ela é essencial para 
a sobrevivência de qualquer empresa - seja 
transparente, objetivo, coerente e consistente. 
Mudança é lenta e precisa de determinação.

Lembre-se que a gestão de um negócio é 
composto de diversos pequenos momentos 
com seu time, acertando, errando, aprendendo, 
corrigindo, celebrando... E nunca será uma linha 
reta. São altos e baixos contínuos, que no final 
do tempo combinado, estará melhor do que no 
começo. Tenha disciplina e resignação nas desci-
das, aprenda rapidamente com cada uma delas. 
E humildade, respeito e energia nas subidas.

Boralá? Tenha cicatrizes. E aprenda com elas!

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  

Possui mais de 30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA 

em Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação 
e Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em 

Empreendedorismo pela Babson College e em Inovação 
por Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo 

do ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho.

Aquecedores elétricos: tenha 
ambientes aquecidos e seguros


